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1. OBJECTIVE OF THE GUIDELINES
The adoption of guidelines on violence against women and girls is a mark of the EU’s clear
political will to treat the subject of women’s rights as a priority and to take long-term action in
that field. In focusing on the issue of violence against women and girls, the EU will be taking
effective action against one of the major human rights violations of today’s world.
These guidelines are based on a solid multilateral acquis, the most recent milestones of which
are the UN Secretary-General›s in-depth study on all forms of violence against women (2006),
the work on indicators on violence carried out by Ms Yakin Ertük, UN Special Rapporteur
on Violence against Women (2008), UN resolution 61/143 on intensification of efforts to
eliminate all forms of violence against women (2006) and UN Security Council resolutions
1325 (2000) and 1820 (2008) on women, peace and security, as well as resolution 2005/2215
of the European Parliament on the situation of women in armed conflicts and their role in the
reconstruction and the democratic process in countries after a conflict, the relevant articles
of the Conventions on human rights and international humanitarian law and the Rome Statute
establishing the International Criminal Court.
The guidelines are also intended to encourage the implementation of a greater number of
specific projects aimed at women and girls, financed by, inter alia, the European Instrument
for Democracy and Human Rights, but also by any other appropriate financial instrument of
the EU and the Member States.
The adoption of these guidelines is a clear reaffirmation of the universality of human rights.

2. DEFINITION
For the purposes of these guidelines, the definition of violence against women is based
on the Declaration on the Elimination of Violence against Women:
“the term ‘violence against women’ means any act of gender-based violence that results in,
or is likely to result in, physical, sexual or psychological harm or suffering to women, including
threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public
or in private life”.

3. OPERATIONAL GUIDELINES
The EU reiterates the three indissociable aims of combating violence against women:
prevention of violence, protection of and support for victims and prosecution of the
perpetrators of such violence.
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3.1 OPERATIONAL OBJECTIVES:
3.1.1. Promote gender equality and combat discrimination against women:
The EU will state that the obstacles to exercising their socio-economic and political rights
increase women’s exposure to violence. In that respect, and with the aim of preventing such
violence, the strategies of the Member States and of the EU in its external action must in
particular focus on legislation and public policies which discriminate against women and
girls, and the lack of diligence in combating discrimination practised in the private sphere
and gender-stereotyping.

3.1.2. Collection of data on violence against women and development of
indicators
Despite the successes of recent years, accurate comparable quantitative and qualitative data
are needed on all forms of violence against women and girls, as well as relevant indicators,
so that States can frame their actions and strategies in full knowledge of the facts. There are
still considerable disparities in the types of data collected, in terms of population groups
studied and the type of violence measured. The EU will endeavour to identify institutional and
other tools enabling data to be collected and to help boost national capacities to collect and
disseminate reliable, accurate data.

3.1.4. Combating the impunity of perpetrators of violence against women and
access to justice for victims
The EU will emphasise that it is essential for States to ensure that violence against women and
girls is punished by the law and to see that perpetrators of violence against women and girls
are held responsible for their actions before the courts. States must in particular investigate
acts of violence against women and girls swiftly, thoroughly, impartially and seriously, and
ensure that the criminal justice system, in particular the rules of procedure and evidence,
works in a way that will encourage women to give evidence and guarantee their protection
when prosecuting those who have perpetrated acts of violence against them, in particular
by allowing victims and their representatives to bring civil actions. Combating impunity also
involves positive measures such as the training of police and law enforcement officers, legal
aid and proper protection of victims and witnesses and the creation of conditions where the
victims are no longer economically dependent on the perpetrators of violence.
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3.2. EU INTERVENTION TOOLS:
Intervention tools must enable all EU players to become involved, starting with
Member States’ embassies, Commission delegations and the General Secretariat
of the Council of the EU.
The EU will ensure that it gives appropriate consideration to the synergies
between the implementation of these guidelines and other EU guidelines on
human rights, in particular those relating to children’s rights and human rights
defenders.
In accordance with the EU’s operational objectives in terms of combating
violence against women, its main intervention tools will be as follows:
3.2.1. General approaches:
The EU will regularly raise the issue of combating violence against women and girls and the
types of discrimination from which such violence originates in its relations with third countries
and regional organisations. Such approaches will relate in particular to the degree to which
the national legal framework complies with the international standards and commitments
of the States in that area, and to the effective implementation of and follow-up to those
commitments. The EU will also ensure that a reference to women’s rights is included in all the
mandates of the EU’s special representatives and envoys.

Prior to all its approaches, the EU will:
(a) identify forms of violence against women and girls and analyse the relevant data and
indicators concerning them;
(b) identify the existence of laws and practices which are explicitly and de facto discriminatory,
and from which such violence originates;
(c) identify the absence and/or shortcomings of public policies defined in response to
violence against women;
(d) identify the international and regional instruments for the protection of women’s rights
which have been ratified by the countries concerned, including the existence of
reservations, and the incorporation of such instruments into national law;
(e) identify the recommendations made to those countries by international and regional
mechanisms as regards women’s rights and violence against women.
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In its approaches, the EU will adopt the following positions and initiatives
in particular:
(g) it will encourage ratification of the UN Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination Against Women and its Optional Protocol, the Protocol to the African
Charter on Human and Peoples’ Rights on the Rights of Women in Africa and the InterAmerican Convention on the Prevention, Punishment and Eradication of Violence Against
Women;
(h) it will encourage the withdrawal of the reservations which have been entered in respect
of the Convention, and in particular those which contradict the Convention’s aims and
objectives, inter alia on the basis of the interpretation given to those reservations by the
Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW);
(i)

it will maintain a dialogue and regular consultations with women’s rights defenders and
women’s organisations;

(k) it will encourage Member States to make specific commitments to combat violence and
discrimination against women within the framework of the Universal Periodic Review
(UPR);
(l)

it will encourage the development of appropriate, new regional and international
instruments.

3.2.2. Specific additional measures to combat violence against women
Action to combat violence against women will be implemented by means
of the following initiatives:
(a) by encouraging the summoning of the UN Special Rapporteur on violence against
women in cases where such violence is very widespread and goes largely unpunished;
(b) in cases where a visit has been carried out, by ensuring that the Rapporteur’s
recommendations, conclusions and observations are followed up;
(c) by supporting measures to combat impunity with regard to violence against women and
girls, in particular by monitoring all legal proceedings relating to cases of such violence;
(d) by supporting women’s rights defenders and female human rights defenders, in particular
those who are threatened or who are the victims of specific and targeted repression or
harassment;
(e) by promoting and supporting policies and campaigns to raise awareness of gender
equality and to combat violence against women, especially campaigns to raise awareness
specifically targeting men and boys;
5
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by promoting and supporting campaigns focusing on the systematic neglect of girls, in
particular as regards official birth registration and schooling.

3.2.3. Individual cases
The EU will consider taking specific measures if it becomes aware of individual cases of
exceptional gravity, in particular violence perpetrated or tolerated by the State contrary to
international commitments and fundamental rights to physical integrity and non-discrimination,
and in the absence inter alia of satisfactory action at national level.

This applies in particular to instances of the most blatant infringements
which meet one or more of the following criteria:
3.2.3.1. instances of violence the perpetrators of which are unlikely to be held
responsible for their actions by a criminal court, in proportion to the gravity of the
crime committed;
3.2.3.2. instances of violence the victims of which will in all likelihood have no access
to appropriate, non-discriminatory redress before the criminal and civil courts;
3.2.3.3 cases which reflect a recurrent, systematic or large-scale practice in respect
of which laws and public policies are non-existent or inadequate, in particular the
most serious cases, such as those involving murders and forced suicides perpetrated
in the name of honour;
3.2.3.4 cases resulting from discriminatory laws and practices;
3.2.3.5 cases of violence, threats, harassment and repression of female human
rights defenders.
3.2.4. Framework for EU dialogues:
The European Union will repeatedly raise the subject of violence against women and the
discrimination from which such violence originates in its specific dialogues on human rights,
and in other EU policy dialogues if necessary.

These topics could be placed on the agenda for such dialogues either in the form of a
specific item or through incorporation in one or more gender-specific items.
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In that connection, the EU will follow up on any recommendations and conclusions of
international and regional mechanisms for the protection of women’s rights and combating
violence against women, in particular those formulated by the UN Special Rapporteur on
violence against women, those relating to women within the framework of the EPU, the
conclusions and recommendations of the CEDAW Committee and those put forward by the
regional protection mechanisms.

3.2.5. Drafting of human rights reports
In their reports, the Heads of Mission must systematically include in their reports a section
on compliance with human rights analysing respect for women’s fundamental rights, with
particular reference to their right to physical integrity and non-discrimination and compliance
with the international commitments of States as regards violence against women.

The reports will refer to:
•

institutional and other mechanisms responsible for collecting qualitative and quantitative
data throughout the territory and in all types of environments (households, workplaces,
educational establishments, places of detention and other public institutions, etc.);

•

statistics, broken down by gender, age and other relevant factors as well as information
on the dissemination of those statistics to the key players concerned and the general
public;

•

the legislative framework as identified in the preliminary approaches, and in particular
the existence of discriminatory laws and practices.

The EU’s special representatives and envoys must take account of
women’s rights and must include information on that subject in their
reports.
3.2.6. Promotion of women’s rights in international fora
The EU will continue its active role in promoting women’s rights, and especially the prevention
of violence against women, in international fora (in particular the United Nations). It will ensure
smooth coordination with all UN women’s rights bodies, continuously support their work and
promulgate unified and coherent messages in such fora, thereby strengthening the role and
impact of EU actions in that area.
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3.2.7. Bilateral and multilateral cooperation:
Action to combat violence against women and girls will be accorded priority within the
framework of bilateral and multilateral cooperation in defending human rights, in collaboration
with civil society, including in the legal and educational fields. Particular consideration will be
given to such cooperation within the framework of the European Initiative for Democracy and
Human Rights, but also via any other appropriate financial instrument of the EU and Member
States.

Such cooperation will aim inter alia to support the programmes of civil
society in particular, focusing on the following priority areas:
3.2.7.1. Redress, rehabilitation and access to care
(a) support for programmes promoting and ensuring access to justice for the victims of
violence, including victims of violence appearing in court;
(b) support for access to appropriate care services provided free of charge in the fields
of psychological support, legal assistance, accommodation and the reintegration of
victims of violence and their children, inter alia via public information campaigns for
such services;
(c) promoting women and girls’ access and right to information and health services, in
particular as regards sexual and reproductive health, inter alia in order to better protect
them from HIV infection, affirming the EU’s support for the full implementation of the
Cairo Action Programme adopted at the International Conference of Population and
Development (ICPD) in 1994 and the main measures for the continued application of
the ICPD Action Programme agreed at the ICPD + 5 as well as for the Copenhagen
Declaration and Action Programme, the Beijing Platform for Action and the Millennium
Development Goals.
(d) support for programmes promoting women freely exercising their right to take decisions
on questions relating to their sexuality and without being subjected to coercion,
discrimination or violence;
(e) support for programmes targeted at categories of women who require particular
attention due to an increased risk of being victims of violence.
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3.2.7.2. Prevention of violence
(a) promotion of and support for action to combat impunity with regard to violence against
women and girls;
(b) support for education in the fundamental rights and empowerment of women and girls;
(c) support for campaigns, inter alia in the field of awareness-raising and communication,
focusing on gender equality and measures to combat violence against women and girls
through the elimination of the gender stereotyping which contributes to violence against
women and girls;
(d) support for programmes aimed at improving the economic independence of women;
(e) support for the training of police officers and judicial staff in matters relating to violence
against women and girls and the causes and consequences of such violence.

3.2.7.3. Strengthening capacities
(a) the provision of assistance for national action plans implementing the CEDAW Committee’s
recommendations, including the internal dissemination thereof;
(b) the provision of assistance for the introduction of effective coordinated mechanisms for
collecting data on violence against women and girls;
(c) support for women’s organisations and female human rights defenders, and more
generally for civil society organisations combating violence against women;
(d) the provision of appropriate training to all professionals responsible for dealing with
violence against women and the causes and consequences of such violence (police,
judicial staff, healthcare and educational professionals, the media);
(e) support for programmes to reinforce police powers to intervene in cases of violence,
and in particular domestic violence, via the introduction of standardised intervention
protocols, pursuant to the United Nations Resolution on crime prevention and criminal
justice responses to violence against women;
(f)

support for the establishment of central and decentralised administration services to
improve women’s status;

(g) the provision of assistance for national action plans implementing Security Council
Resolution 1325.
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3.3 EVALUATION
The Council Working Party on Human Rights will regularly evaluate the implementation of
these guidelines, inter alia on the basis of the reports submitted by the Heads of Mission and
after informal consultation with civil society. The Working Party on Human Rights will keep
the Council informed of the application of the guidelines and will propose to the Council any
necessary improvements for applying the guidelines.
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Introduction to the issue of violence against women, its forms, causes and
consequences.
Violence against women and girls, in all its forms, is truly a scourge. Available data indicate
that this is a worldwide, institutionalised phenomenon. The forms and manifestations of such
violence are many, interrelated and different according to the social, economic, cultural and
political context of a society.
Violence against women and girls includes, but is not restricted to, forms of physical, sexual
and psychological violence (a) occurring within the family (including prenatal selection based
on the sex of the foetus (except where medically necessary) and systematic neglect of infant
girls; forced marriage; early marriage; violence perpetrated by partners and ex-spouses; acid
attacks; dowry violence and “honour” killings, violence and forced suicides; battering; sexual
abuse inflicted on female children in the home, including incest; rape by habitual or cohabiting
partners; female genital mutilation and other traditional practices harmful to women; (b)
occurring within the general community (including rape; sexual abuse; sexual harassment
and all forms of gender-related harassment; intimidation at work, in educational institutes and
elsewhere; trafficking in women and forced prostitution; modern forms of slavery; femicide;
violence against women and girls in conflict and post-conflict situations; trafficking in women
for the purposes of sexual exploitation and of all other forms of exploitation); (c) violence
against women and girls covers all the acts listed above whether or not perpetrated or
condoned by the State.
It should be pointed out here that, while, as the UN Secretary-General acknowledges in his
in-depth study, much violence against women is committed by private actors and includes
a broad range of individuals and entities, this factor in no way exonerates States from acting
with due diligence, as set out in Recommendation No 19 of the Committee on the Elimination
of All Forms of Discrimination against Women.
Certain factors render victims more vulnerable as a result of the multiple discrimination they
endure, related both to their gender and the fact that they belong to distinct minority or
ethnic groups, to their religion or language, their status of native women, migrant women,
displaced or refugee women, women living in underdeveloped environments or in remote
rural communities, institutionalised or incarcerated women, women with disabilities, HIVpositive women, lesbian, bisexual or transgender women, young girls, old or widowed women,
and female victims of all other forms of discrimination. Lastly, in situations of crisis or armed
conflict, the use of rape, slavery, sexual abuse and exploitation are the most systematic and
widespread manifestations of violence against women.
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Apart from the serious consequences for the physical health (particularly substantially
increased risk of HIV infection) and mental health of victims, violence against women also
has significant social consequences and major economic costs, to which should be added
the cost of political and social instability resulting from the intergenerational transmission
of violence. Violence against women thus contributes to their impoverishment and that of
their families, communities, societies and countries. Violence against women is therefore an
obstacle to development.
Violence against women and girls has certain structural causes, including the historically
unequal balance of power between men and women as well as girls and boys, found in many
societies. Furthermore, customs, traditions and religious values are used to justify violence
against women. Economic inequalities suffered by women and their lack of independence are
decisive factors for violence in that they reduce women’s capacity to act and take decisions,
and increase their vulnerability to violence.
Political instability and armed conflicts are additional sources of violence against women
and girls. Even post conflict, the climate of violence persists for a long time and in many
countries which have experienced armed conflict, the increased acceptance of violence and
the massive proliferation of weapons leads to increased violence outside the conflict.
In order to combat this scourge effectively it is essential that all these aspects be taken into
account.
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International legal framework and obligations of States in combating
violence against women
The international community is committed to protecting the rights and dignity of men and
women via numerous treaties and political undertakings. 60 years have passed since the
proclamation of the Universal Declaration of Human Rights, which clearly asserts
that “all human beings are born free and equal in dignity and rights” and that “everyone is
entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any
kind, such as … sex”. or transgender
The Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW), which monitors
implementation of the 1979 Convention, has defined violence against women as a form of
discrimination within the meaning of the Convention and this has led to the issue featuring
more prominently in the work programmes of human rights institutions and mechanisms.
The World Conference on Human Rights, held in Vienna in 1993, led to the appointment by
the UN Commission on Human Rights in 1994 of a Special Rapporteur on violence against
women, followed by the General Assembly’s adoption of the Declaration on the Elimination of
Violence against Women in the same year. The World Conference reaffirmed the universality
and indivisibility of human rights.
The Declaration sets out a series of measures that States must take to prevent and eliminate
violence against women. In particular, it requires States to condemn violence against
women and not invoke custom, tradition or religion to avoid their obligations to
eliminate such violence.
The Beijing Platform, adopted in 1995, won the support of 189 countries during the historic
UN conference on the situation of women worldwide. The Platform identifies twelve areas
requiring improvement, including combating violence against women. These areas were
examined at the conference organised in 2005 in New York, on the occasion of the tenth
anniversary of the Platform. The Union’s support for the Beijing Platform for Action was
expressed at the highest level by heads of government at the Madrid summit in December
1995.
Since 1999, the Council of the European Union adopts – every year – conclusions on indicators
and reference criteria, thus ensuring annual follow-up that is more targeted and structured.
A series of quantitative and qualitative indicators were drawn up for violence against
women in 2002..

The 5-year review of the Beijing Platform for Action (Beijing + 5) called on
governments to take appropriate measures to eliminate violence and discrimination
against women committed by any person, organisation or enterprise and to treat all forms
of violence against women and girls as criminal offences.
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General Assembly resolution 61/143 (2006) on intensification of efforts
to eliminate all forms of violence against women, adopted by consensus,
reaffirmed all the international commitments of States, including the
obligation to promote and protect all human rights and fundamental
freedoms of women and girls and to exercise due diligence to prevent,
investigate and punish the perpetrators of violence against women
and girls and to provide protection to the victims, and that failure to
do so violates and impairs or nullifies the enjoyment of their human
rights and fundamental freedoms.
UN Security Council resolutions 1325 (2000) and 1820 (2008) set out the
international community’s undertakings to combat violence against women
in situations of armed conflict. Resolution 1820 affirms the link between
the maintenance of international peace and security and combating sexual
violence suffered by women in conflict situations. Resolution 1820 (2008),
which incorporates Article 7 of the ICC’s Rome Statute, reminds States that
“rape and other forms of sexual violence can constitute a warcrime, a
crime against humanity, or a constitutive act with respect to genocide,
stresses the need for the exclusion of sexual violence crimes from
amnesty provisions in the context of conflict resolution processes […]”.
Resolution 2005/2215 of the European Parliament on the situation of
women in armed conflicts and their role in the reconstruction and the
democratic process in countries after a conflict, offers a general framework
for EU action in the field concerning women in armed conflicts, in particular
violence perpetrated against them.
Numerous initiatives on violence against women have also been taken by
the Council of Europe and the OSCE, organisations within which the EU
plays an important part.
This European Parliament 2005 Resolution sets out the specific efforts,
steps and measures that must be taken to combat this scourge effectively.
These guidelines incorporate those obligations into the EU framework.
In so doing, they underpin European action to protect women’s rights
and promote gender equality in external relations, as defined in the
Roadmap for Equality between Men and Women, the Commission’s
2007 communication on Gender Equality and Women’s Empowerment in
Development Cooperation, the Council conclusions on that communication,
and other guidelines for human rights adopted under the Common Foreign
and Security Policy (CFSP).
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اإلطار القانوني الدولي والتزامات الدول في مجال مكافحة
العنف ضد المرأة
يلتزم المجتمع الدولي بحماية حقوق وكرامة الرجال والنساء عن طريق العديد من المعاهدات
والتعهدات السياسية ،فلقد مرت ستون عاما على صدور اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان،
والذي يؤكد بشكل واضح أن «جميع الناس تولد أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق» ،وأن
«لكل إنسان الحق في الحصول على جميع الحقوق والحريات الواردة في هذا اإلعالن ،دون
تمييز من أي نوع ،مثل الجنس».
وقد قامت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة ،والتي تراقب تنفيذ اتفاقية عام ،1979
شكل من أشكال التمييز بالمعنى الوارد في االتفاقية ،وهو
ٌ
بتعريف العنف ضد المرأة على أنه
ما أدى إلى تداول هذه القضية بصورة أكبر في برامج أعمال مؤسسات وآليات حقوق اإلنسان.
كان من نتائج المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان ،الذي عقد في فيينا عام  ،1993أن قامت
لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان في عام  1994بتعيين مقرر خاص معني بمسألة العنف
ضد المرأة ،ثم قامت الجمعية العامة في نفس العام باعتماد إعالن القضاء على العنف ضد
المرأة ،وأكد المؤتمر العالمي عالمية حقوق اإلنسان ،وعدم قابليتها للتجزئة.
حدد اإلعالن سلسلة من التدابير التي يجب أن تتخذها الدول حتى تمنع وتقضي على العنف
ضد المرأة ،وعلى وجه الخصوص ،طلب من الدول أن تدين العنف ضد المرأة ،وعدم التذرع
بالعادات أو التقاليد أو الدين للتهرب من التزاماتها بالقضاء على هذا العنف.
حاز منهاج عمل بيجين ،الذي تم اعتماده في عام  ،1995على دعم  189دولة خالل مؤتمر األمم
المتحدة التاريخي حول وضع المرأة في جميع أنحاء العالم .ويحدد المنهاج اثني عشر مجاال
بحاجة إلى التحسين ،بما في ذلك مكافحة العنف ضد المرأة .وقد تمت دراسة هذه المجاالت
في المؤتمر الذي تم تنظيمه في عام  2005في نيويورك ،بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة
لمنهاج العمل ،كما تم اإلعالن عن دعم االتحاد األوروبي لمنهاج عمل بيجين على أعلى مستوى
من قبل رؤساء الحكومات في قمة مدريد في ديسمبر كانون األول من عام .1995
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المبادئ التوجيهية لالتحاد األوروبي بشأن
العنف ضد النساء والفتيات ومكافحة كافة أشكال
التمييز ضدهن...
مقدمة لموضوع العنف ضد المرأة وأشكاله وأسبابه ونتائجه
تشير البيانات المتاحة إلى أن العنف ضد النساء والفتيات ،بجميع أشكاله ،هو حقا آفة وظاهرة راسخة ومنتشرة
في جميع أنحاء العالم .أشكال ومظاهر هذا العنف كثيرة ومتشابكة ،وتختلف وفقا للسياق االجتماعي واالقتصادي
والثقافي والسياسي للمجتمع.
العنف ضد النساء والفتيات يشمل – ولكن ال يقتصر على – أشكال العنف البدني والجنسي والنفسي (أ)
التي تحدث داخل األسرة (بما في ذلك اختبار ما قبل الوالدة على أساس نوع الجنين (باستثناء الضرورة الطبية)،
واإلهمال المنهجي للفتيات الصغار؛ والزواج القسري؛ والزواج المبكر ،والعنف من قبل األزواج واألزواج السابقين،
واالعتداءات باألحماض ،والعنف بسبب مهر الزوجة ،والجرائم المتعلقة «بالشرف» والعنف واالنتحار القسري؛
وال��ض��رب ،واالستغالل الجنسي ال��ذي يتعرض له األطفال اإلن��اث في المنزل ،بما في ذل��ك سفاح األق��ارب،
واالغتصاب من قبل المعاشرة المعتادة أو المعايشة؛ وختان اإلناث ،وغيره من الممارسات التقليدية التي تؤذي
المرأة( .ب) التي تحدث داخل المجتمع عموما (بما في ذلك االغتصاب ،واالستغالل الجنسي ،والتحرش الجنسي،
وجميع أشكال المضايقات المتعلقة بنوع الجنس ،اإلكراه في مكان العمل ،وفي المؤسسات التعليمية ،وفي
أماكن أخرى ،واالتجار بالنساء ،والبغاء القسري ،واألشكال الحديثة للرق ،وقتل النساء والعنف ضد النساء والفتيات
في حاالت الخالف وما بعد انتهاء الخالف ،واالتجار بالنساء ألغراض االستغالل الجنسي ،وجميع أشكال االستغالل
األخ��رى( .ج) العنف ضد النساء والفتيات يشمل جميع األعمال المذكورة أعاله ،سواء ارتكبت بواسطة الدولة أو
تغاضت عنها الدولة.
وينبغي اإلشارة هنا إلى أنه ،في حين يرتكب – طبقا العتراف األمين العام لألمم المتحدة في دراسته المتعمقة
– الكثير من العنف ضد المرأة من قبل جهات خاصة ،ويشمل مجموعة واسعة من األفراد والكيانات ،فإن هذا ال
يعفي الدولة بأي شكل من األشكال من عمل الالزم ،على النحو المبين في التوصية رقم  19للجنة المعنية بالقضاء
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
ثمة عوامل معينة تجعل الضحايا أكثر عرضة نتيجة لتعدد أنواع التمييز الذي يعانون منه ،سواء فيما يتعلق بالنوع ،أو
االنتماء إلى أقلية بارزة ،أو مجموعات عرقية ،أو نتيجة لدينهن أو لغتهن ،أو لوضعهن كأحد السكان األصليين ،أو
مهاجرات ،أو مشردات أو الجئات ،أو الالئي يعشن في بيئات متخلفة أو في مجتمعات ريفية نائية ،أو المحتجزات،
أو المعوقات ،أو المصابات بفيروس اإليدز ،أو المثليات ،أو المخنثات ،أو المتحوالت جنسيا ،أو الفتيات الصغيرات،
أو المسنات ،أو األرامل ،أو الالئي يقعن ضحايا لسائر أشكال التمييز ،وأخيرا ،في حاالت األزمات ،أو الصراعات
المسلحة ،يكون االغتصاب واالستعباد واالستغالل الجنسي هي أكثر مظاهر العنف ضد المرأة انتشارا.
وبصرف النظر عن العواقب الوخيمة على الصحة البدنية (وخاصة الخطر المتزايد للعدوى بفيروس اإليدز) ،وكذلك
الصحة النفسية للضحايا ،فإن العنف ضد المرأة له أيضا آثار اجتماعية خطيرة ،وتكاليف اقتصادية كبيرة ،والتي ينبغي
أن يضاف إليها تكلفة عدم االستقرار السياسي واالجتماعي الناجم عن انتقال العنف من جيل إلى جيل ،وبالتاي
يسهم العنف ضد النساء في إفقارهن وأسرهن ومجتمعاتهن وبلدانهن ،ولهذا يعد العنف ضد المرأة عقبة في
طريق التنمية.
ينتج العنف ضد النساء والفتيات عن بعض األسباب الهيكلية ،بما في ذلك عدم تكافؤ ميزان القوى تاريخيا في
العديد من المجتمعات بين الرجال والنساء ،وكذلك بين الفتيات والفتيان .وعالوة على ذلك ،يتم استخدام العادات
والتقاليد والقيم الدينية كذريعة لتبرير العنف ضد المرأة ،ويعد التفاوت االقتصادي الذي تعاني منه المرأة وافتقارها
ُ
حيث إنها تقلل من قدرة النساء على العمل واتخاذ
لالستقالل أحد العوامل الحاسمة التي تؤدي إلى العنف،
القرارات ،وتزيد من احتمال تعرضهن للعنف.
يعد عدم االستقرار السياسي والنزاعات المسلحة مصادر إضافية للعنف ضد النساء والفتيات ،وحتى بعد انتهاء
الصراعات يستمر مناخ العنف لفترة طويلة ،وفي كثير من البلدان التي تعاني الصراعات المسلحة يؤدي العنف
المتزايد واالنتشار الهائل لألسلحة إلى زيادة العنف خارج نطاق الصراعات.
وحتى نستطيع مكافحة هذه اآلفة بشكل فعال ،فمن الضروري أخذ كل هذه الجوانب في االعتبار.
14
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(ج) تقديم الدعم لتنظيم حمالت في عدة مجاالت من بينها مجال التوعية واالتصاالت ،مع التركيز على
المساواة بين الجنسين والتدابير الالزمة لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات ،من خالل القضاء على
الصور النمطية للنوع ،والتي تساهم في العنف ضد النساء والفتيات.
(د) دعم البرامج الرامية إلى تحسين االستقالل االقتصادي للمرأة.
(هـ) تقديم الدعم لتدريب ضباط الشرطة وموظفي القضاء في المسائل المتعلقة بالعنف ضد النساء
والفتيات وأسبابها والنتائج المترتبة على مثل هذا العنف.

 3.2.7.3تعزيز القدرات
(أ)

تقديم المساعدة لخطط عمل وطنية لتنفيذ توصيات لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة ،بما في
ذلك نشر هذه التوصيات على المستوى الداخلي.

(ب) تقديم الدعم إلدخال آليات فعالة ومنسقة لجمع البيانات المتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات.
(ج) دعم المنظمات النسائية والنساء المدافعات عن حقوق اإلنسان ،وبصورة أعم لمنظمات المجتمع
المدني التي تناهض العنف ضد المرأة.
(د) توفير التدريب المناسب لجميع المهنيين المسئولين عن التعامل مع العنف ضد المرأة وأسبابه
والنتائج المترتبة عليه (الشرطة ،والعاملين بالقضاء والمهنيين بالرعاية الصحية وحقل التعليم،
ووسائط اإلعالم).
(هـ) تقديم الدعم لبرامج تعزيز صالحيات الشرطة للتدخل في حاالت العنف ،خاصة العنف المنزلي ،من
خالل إدخال بروتوكوالت موحدة للتدخل ،وفقا لقرار األمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية
لمواجهة العنف ضد المرأة.
(و) تقديم الدعم إلنشاء خدمات اإلدارة المركزية والالمركزية لتحسين وضع المرأة؛
(ز)

تقديم المساعدة لخطط عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس األمن رقم (.)1325

 3.3التقييم
سيقوم الفريق العامل المعني بحقوق اإلنسان التابع لمجلس االتحاد األوروبي بتقييم تنفيذ
هذه المبادئ التوجيهية بصورة منتظمة ،على أساس التقارير التي قدمها رؤساء البعثات وبعد
مشاورات غير رسمية مع المجتمع المدني ،كما سيقوم الفريق بإخطار المجلس بتطبيق المبادئ
التوجيهية ،وسوف يقترح على المجلس أي تحسينات ضرورية لتطبيق المبادئ التوجيهية.
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 3.2.7التعاون الثنائي ومتعدد األطراف:
خاصة في إطار التعاون الثنائي ومتعدد
ٍ
بأولوية
ٍ
سيحظى العمل على مكافحة العنف ضد النساء والفتيات
األطراف في مجال الدفاع عن حقوق اإلنسان ،بالتعاون مع المجتمع المدني ،بما في ذلك المجاالت
القانونية والتعليمية ،كما سيحظىى هذا التعاون بنظرة خاصة في إطار المبادرة األوروبية للديمقراطية
وحقوق اإلنسان ،ولكن أيضا عن طريق أي أداة مالية أخرى مالئمة لالتحاد األوروبي والدول األعضاء.
ويهدف هذا التعاون – ضمن جملة أمو ٍر أخرى – إلى دعم برامج المجتمع المدني على وجه الخصوص،
مع التركيز على المجاالت ذات األولوية التالية:

 3.2.7.1اإلصالح وإعادة التأهيل والحصول على الرعاية
(أ)

تقديم الدعم لبرامج تعزيز وضمان تحقيق العدالة لضحايا العنف ،بما في ذلك ضحايا العنف الذين
يلجأون إلى المحكمة.

(ب) تقديم الدعم من أجل الوصول إلى خدمات رعاية مناسبة تقدم مجانً ا في مجاالت الدعم النفسي،
والمساعدة القانونية ،والسكن ،وإعادة تأهيل ضحايا العنف وأطفالهن ،باإلضافة إلى مجاالت أخرى،
من خالل تنظيم حمالت إعالمية عامة لمثل هذه الخدمات.
(ج) تعزيز حق النساء والفتيات في الوصول إلى المعلومات والخدمات الصحية ،والسيما فيما يتعلق
بالصحة اإلنجابية والجنسية ،ضمن جملة أم��ور أخ��رى ،من أجل توفير حماية أفضل ضد اإلصابة
بفيروس نقص المناعة البشرية (اإلي��دز) ،مع تأكيد دعم االتحاد األوروب��ي للتنفيذ الكامل لبرنامج
عمل القاهرة الذي تم اعتماده في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية عام  ،1994والتدابير األساسية
الالزمة الستمرار تطبيق برنامج عمل مؤتمر السكان والتنمية ،الذي تم االتفاق عليه في مؤتمر
السكان والتنمية ( ،)ICPD + 5فضال عن إعالن وبرنامج عمل كوبنهاجن ،ومنهاج عمل بيجين واألهداف
اإلنمائية لأللفية.
(د) تقديم الدعم لبرامج تعزيز دور المرأة التي تمارس حقها بحرية في اتخاذ القرارات بشأن المسائل
المتصلة بحياتها الجنسية ،دون إكراه أو تمييز أو عنف.
(هـ) دعم البرامج التي تستهدف فئات من النساء يحتجن إلى اهتمام خاص بسبب وجود خطر متزايد
للوقوع ضحايا للعنف.

 3.2.7.2منع العنف
(أ)

تعزيز ودعم العمل على مكافحة اإلفالت من العقاب فيما يتعلق بالعنف ضد النساء والفتيات.

(ب) دعم التعليم في الحقوق األساسية ،وتمكين النساء والفتيات.
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سواء في شكل عنصر
يمكن إدراج هذه الموضوعات في جدول األعمال الخاص بمثل هذه الحوارات،
ٌ
بند أو أكثر من البنود المتعلقة بالنوع.
مستقل ،أو من خالل دمجها في ٍ
وفي هذا الصدد ،سيواصل االتحاد األوروب��ي متابعة كافة التوصيات واالستنتاجات التي تصدر عن
اآلليات الدولية واإلقليمية بشأن حماية حقوق المرأة ومكافحة العنف ضدها ،والسيما تلك التي وضعها
المقرر الخاص لألمم المتحدة بشأن العنف ضد المرأة ،وتلك المتعلقة بالمرأة في إطار مركز الجامعة
األوروبية لدراسات السالم ،واستنتاجات وتوصيات لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد
المرأة ،وتلك التي تطرحها آليات الحماية اإلقليمية.

 3.2.5صياغة تقارير حقوق اإلنسان
قسما عن مستوى االلتزام بحقوق اإلنسان،
يجب على التقارير التي يصدرها رؤساء البعثات أن تتضمن
ً
خاصة إلى حقهن في
ٍ
تحليال لمدى احترام الحقوق األساسية للمرأة ،مع إشارةٍ
بحيث يعرض هذا القسم
ً
السالمة الجسدية ،وعدم التمييز ،ومراعاة االلتزامات الدولية للدول فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة.

وتشير التقارير إلى:
اآلليات المؤسسية وغيرها من اآلليات المسئولة عن جمع البيانات الكمية والنوعية في جميع أنحاء
اإلقليم ،وفي جميع أنواع البيئات (األسرة ،أماكن العمل ،المؤسسات التعليمية ،مناطق االحتجاز،
وغيرها من المؤسسات العامة ،وما إلى ذلك)
فضال عن معلومات عن توزيع
إحصائيات موزعة حسب الجنس والعمر والعوامل األخرى ذات الصلة،
ً
ونشر هذه اإلحصائيات بين الفاعلين الرئيسيين المعنيين والجمهور العام.
وخاصة وجود قوانين وممارسات
ً
اإلط��ار التشريعي على النحو المحدد في السياسات األولية،
تمييزية.

•
•
•

يجب على ممثلي االتحاد األوروبي والمبعوثين أخذ حقوق المرأة في
االعتبار ،وأن تتضمن تقاريرهم معلومات عن هذا الموضوع.
 3.2.6تعزيز حقوق المرأة في المحافل الدولية
سيواصل االتحاد األوروبي دوره الفعال في تعزيز حقوق المرأة ،وخاصة منع العنف ضد المرأة ،في
المحافل الدولية (والسيما في منظمة األمم المتحدة) ،كما سيعمل على ضمان التنسيق السلس مع
جميع هيئات األمم المتحدة المعنية بحقوق المرأة ،وتقديم الدعم المستمر لعملها وإصدار رسائل موحدة
ومتناسقة في مثل هذه المحافل ،مما يعزز دور وتأثير إجراءات االتحاد األوروبي في هذا المجال.
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(ج) من خالل دعم التدابير المتخذة لمكافحة اإلفالت من العقاب في قضايا العنف ضد النساء والفتيات،
والسيما من خالل رصد جميع اإلجراءات القانونية المتعلقة بحاالت هذا النوع من العنف.

(د) من خالل دعم نشطاء حقوق المرأة ،والسيدات الالئي يدافعن عن حقوق اإلنسان ،والسيما أولئك
الالئي يواجهن التهديد ،أو كن ضحايا للقمع أو المضايقة.

(هـ) من خالل دعم وتشجيع السياسات والحمالت التي تستهدف زيادة الوعي بالمساواة بين الجنسين،
خاصة حمالت التوعية التي تستهدف زيادة الوعي لدى الرجال
ً
وحمالت مكافحة العنف ضد المرأة،
والشباب.
وخاصة فيما يتعلق
ً
(و) من خالل دعم وتشجيع الحمالت التي تركز على اإلهمال المنهجي للفتيات،
بالتسجيل الرسمي لميالد الفتيات والتعليم

 3.2.3الحاالت الفردية
دقيق الحاالت الفردية
بشكل
سينظر االتحاد األوروبي في إمكان أخذ تدابير محددةٍ إذا ما نما إلى علمه
ٍ
ٍ
انتهاك منها
ٍ
خاصة العنف الذي ترتكبه أو تتغاضى عنه الدولة في
ٍ
ذات الخطورة االستثنائية ،وبصورةٍ
لاللتزامات الدولية والحقوق األساسية للسالمة البدنية وعدم التمييز ،وغياب – من بين جملة أمو ٍر أخرى -
العمل المرضي على المستوى الوطني.

خاص على حاالت االنتهاكات الصارخة التي تتفق مع واحدةٍ أو أكثر
ٍ
بوجه
ٍ
ينطبق هذا
من المعايير التالية:
جنائية
ٍ
محكمة
ٍ
 3.2.3.1حاالت العنف التي من غير المرجح أن تتم مساءلة مرتكبيها عن أعمالهم من قبل
بالنظر إلى خطورة الجريمة.

تعويض
ٍ
 3.2.3.2حاالت العنف التي ال يتمكن فيها الضحايا – باعتبار جميع االحتماالت – من الحصول على
ي أمام المحاكم الجنائية والمدنية
ٍ
مناسب وغير تمييز ٍ
ممارسات واسعة النطاق والتي ال توجد
ٍ
ممارسات متكررةٍ  ،ومنتظمة أو
ٍ
 3.2.3.3الحاالت التي تعكس
عامة بشأنها ،أو أن تكون القوانين والسياسات العامة موجودةٌ بالفعل ولكنها غير
ٍ
وسياسات
ٍ
قوانين
كافية ،والسيما في الحاالت األكثر خطورة مثل تلك التي تتضمن جرائم القتل واالنتحار القسري التي
ترتكب باسم الشرف.
 3.2.3.4الحاالت الناجمة عن القوانين والممارسات التمييزية.

 3.2.3.5حاالت العنف والتهديد والمضايقة والقمع ضد ناشطات حقوق اإلنسان.

 3.2.4إطار حوارات االتحاد األوروبي
وتكرارا إثارته لقضية العنف ضد المرأة والتمييز الذي ينشأ عنه مثل هذا
مرارا
سيواصل االتحاد األوروبي
ً
ً
العنف في حواراته بشأن حقوق اإلنسان ،وفي غيرها من الحوارات المتعلقة بسياسة االتحاد األوروبي
إذا لزم األمر.
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ويسبق جميع هذه السياسات قيام االتحاد األوروبي باآلتي:
تحديد صور العنف ضد النساء والفتيات ،وتحليل البيانات والمؤشرات ذات الصلة المتعلقة بهن.

(أ)

صراحة وبحكم الواقع على أنها تمييزية ،والتي تولد
ً
(ب) تحديد وجود القوانين والممارسات التي تصنف
مثل هذا العنف.

(ج) تحديد غياب /أو أوجه القصور في السياسات العامة المحددة في التصدي للعنف ضد المرأة.

(د) تحديد االتفاقيات الدولية واإلقليمية بشأن حماية حقوق المرأة ،والتي تم التصديق عليها من قبل
بلد
تحفظات ،وإدراج هذه االتفاقيات في القانون الوطني لكل ٍ
ٍ
الدول المعنية ،بما في ذلك وجود
على حدة.

(هـ) تحديد التوصيات المقدمة لتلك البلدان من قبل اآلليات الدولية واإلقليمية بشأن حقوق المرأة
والعنف ضد المرأة.

سيقوم االتحاد األوروبي بتشجيع سحب التحفظات التي تم إعالنها بشأن االتفاقية،
وبخاصة تلك التي تتعارض مع أهداف وأغراض االتفاقية  -ضمن جملة أمو ٍر أخرى -
ٍ
على أساس التفسير الذي أعطي لتلك التحفظات من قبل لجنة اتفاقية القضاء على
جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
(و) سيقوم االتحاد األوروب��ي من خالل الدعم الفني إذا لزم األم��ر ،بتشجيع تقديم تقارير إلى لجنة
االتفاقية في المواعيد المحددة ،ومتابعة تقارير وتوصيات اللجنة.
(ز)

سيواصل االتحاد األوروبي حواره ومشاوراته المنتظمة مع المدافعين عن حقوق المرأة والمنظمات
النسائية.

(ح) سيقوم االتحاد األوروب��ي بحث وتشجيع المدافعين عن حقوق المرأة والمنظمات النسائية على
المشاركة في وضع وتنفيذ وتقييم السياسات العامة في هذا المجال.

بالتزامات محددةٍ لمكافحة العنف والتمييز
ٍ
(ط) سيقوم االتحاد األوروبي بحث الدول األعضاء على التعهد
ضد المرأة ،في إطار آلية االستعراض الدوري الشامل.
إقليمية ودولية.
ٍ
ومناسبة
ٍ
أدوات جديدةٍ
ٍ
(ل) سيقوم االتحاد األوروبي بالحث على تطوير

 3.2.2تدابير إضافية محددة للتصدي للعنف ضد المرأة
إجراءات للتصدي للعنف ضد المرأة ستنفذ من خالل المبادرات التالية:
ٍ
ثمة
تشجيع استدعاء المقرر الخاص لألمم المتحدة بشأن العنف ضد المرأة في الحاالت التي يكون فيها
جدا وأن يمر دون عقاب.
نطاق
هذا العنف على
واسع ً
ٍ
ٍ

(أ)

(ب) في الحاالت التي يتم فيها تنفيذ زيارةٌ  ،من خالل التأكد من استمرار متابعة توصيات واستنتاجات
ومالحظات المقرر.
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(المحلية والوطنية واإلقليمية والدولية) ،وفي كافة قطاعات المجتمع ،والسيما من قبل رجال السياسة
رصينة
ٍ
مؤسسية
ٍ
آليات
ٍ
والقطاعين العام والخاص والمجتمع المدني ووسائل اإلعالم .يتعين كذلك وضع
على المستوى المحلي واإلقليمي والوطني من أجل ضمان تنفيذ وتنسيق ومتابعة هذه اإلستراتيجيات.

 3.1.4مكافحة إفالت مرتكبي العنف ضد المرأة من العقاب وإنصاف الضحايا
سيؤكد االتحاد األوروبي ضرورة أن تتأكد الدول من تنفيذ العدالة في حاالت العنف ضد النساء والفتيات
مرتكب للعنف ضد النساء والفتيات ،كما يقع
وإيقاع العقوبة بمرتكبيه ،وأال يفلت من قبضة عدالتها أي
ٍ
وبدقة
ٍ
بشكل فوري
خاصة التحقيق في أعمال العنف ضد النساء والفتيات
ٍ
على عاتق ال��دول بصورةٍ
ٍ
ونزاهة ،وأن يؤخذ األمر على محمل الجد ،وأن تتأكد من أن نظام العدالة الجنائية ،والسيما قواعد اإلجراءات
ٍ
واإلثبات يعمل بالطريقة التي من شأنها أن تشجع النساء على تقديم األدل��ة ،وتضمن حمايتهن عند
وخاصة من خالل السماح للضحايا وممثليهم في رفع دعاوى
ً
محاكمة من ارتكبوا في حقهن هذه األعمال،
إيجابية كتدريب عناصر الشرطة،
ٍ
مدنية .تتضمن جهود مكافحة اإلفالت من العقاب ،كذلك اتخاذ تدابير
والمساعدة القانونية ،وتوفير الحماية المناسبة للضحايا والشهود ،وتهيئة الظروف التي ينتفي بتوافرها
ماديا على مرتكبي العنف.
اعتماد الضحايا
ً

 3.1أدوات التدخل من قبل االتحاد األوروبي
بدءا من
يجب أن تكون أدوات التدخل مناسبة إلشراك جميع عناصر االتحاد األوروبيً ،
سفارات الدول األعضاء ،ووفود المفوضية األوروبية ،واألمانة العامة لمجلس االتحاد
األوروبي.
سوف يضع االتحاد األوروبي نصب عينيه ضمان أن يعطي االعتبار المناسب للتنسيق
بين وضع هذه المبادئ التوجيهية موضع التنفيذ وغيرها من التوجيهات والمبادئ
اإلرشادية الصادرة عن االتحاد األوروبي والمتعلقة بحقوق اإلنسان ،والسيما تلك
المتصلة بحقوق الطفل والمدافعين عن حقوق اإلنسان.
وفقا لألهداف التنفيذية لالتحاد األوروب��ي بشأن مكافحة العنف ضد المرأة ،فإن
أدوات التدخل الرئيسية ستكون على النحو التالي:
 3.2.1سياسات عامة
يعتزم االتحاد األوروبي إثارة قضية مكافحة العنف ضد النساء والفتيات ،وصور التمييز التي يتولد هذا
العنف من رحمها في عالقاته مع الدول األخرى والمنظمات اإلقليمية ،وسوف تتصل هذه السياسات -
على وجه الخصوص – بمدى اتفاق اإلطار القانوني الوطني مع المعايير وااللتزامات الدولية للدول في
هذا المجال ،كما تتصل بمدى فعالية تنفيذ ومتابعة هذه االلتزامات ،كما يعتزم االتحاد األوروبي التأكد من
تضمين إشارةٍ إلى حقوق المرأة في جميع واليات ممثليه ومبعوثيه.
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المبادئ التوجيهية لالتحاد األوروبي بشأن
العنف ضد النساء والفتيات ومكافحة كافة أشكال
التمييز ضدهن...

 3.2.3الحاالت الفردية
دقيق الحاالت الفردية
بشكل
سينظر االتحاد األوروبي في إمكان أخذ تدابير محددةٍ إذا ما نما إلى علمه
ٍ
ٍ
انتهاك منها
ٍ
خاصة العنف الذي ترتكبه أو تتغاضى عنه الدولة في
ٍ
ذات الخطورة االستثنائية ،وبصورةٍ
لاللتزامات الدولية والحقوق األساسية للسالمة البدنية وعدم التمييز ،وغياب – من بين جملة أمو ٍر أخرى -
العمل المرضي على المستوى الوطني.

خاص على حاالت االنتهاكات الصارخة التي تتفق مع واحدةٍ
ٍ
بوجه
ٍ
ينطبق هذا
أو أكثر من المعايير التالية:
جنائية
ٍ
محكمة
ٍ
 3.2.3.1حاالت العنف التي من غير المرجح أن تتم مساءلة مرتكبيها عن أعمالهم من قبل
بالنظر إلى خطورة الجريمة.
تعويض
ٍ
 3.2.3.2حاالت العنف التي ال يتمكن فيها الضحايا – باعتبار جميع االحتماالت – من الحصول على
ي أمام المحاكم الجنائية والمدنية
ٍ
مناسب وغير تمييز ٍ
ممارسات واسعة النطاق والتي ال توجد
ٍ
ممارسات متكررةٍ  ،ومنتظمة أو
ٍ
 3.2.3.3الحاالت التي تعكس
عامة بشأنها ،أو أن تكون القوانين والسياسات العامة موجودةٌ بالفعل ولكنها غير
ٍ
وسياسات
ٍ
قوانين
كافية ،والسيما في الحاالت األكثر خطورة مثل تلك التي تتضمن جرائم القتل واالنتحار القسري التي
ترتكب باسم الشرف.
 3.2.3.4الحاالت الناجمة عن القوانين والممارسات التمييزية.
 3.2.3.5حاالت العنف والتهديد والمضايقة والقمع ضد ناشطات حقوق اإلنسان.

 3.1.2جمع البيانات حول العنف ضد المرأة وتطوير مؤشرات رصده
على الرغم من النجاحات التي تحققت في السنوات األخيرة ،فإنه ال تزال الحاجة قائمة للوصول إلى
فضال عن المؤشرات
ونوعية يمكن مقارنتها عن كافة صور العنف ضد النساء والفتيات،
ٍ
كمية
ٍ
بيانات
ٍ
ً
األخرى ذات الصلة؛ ما يمكن الدول من بلورة إجراءاتها وإستراتيجياتها في ضوء المعرفة الكاملة للحقائق
ُ
حيث مجموعات السكان
تباينات كبيرة في نوعية البيانات التي يتم تجميعها ،من
ٌ
أيضا
الواقعية .هناك ً
التي استهدفت ،ونوع العنف الذي يتم رصده .وفي هذا السياق ،يعتزم االتحاد األوروبي وضع األدوات
المؤسسية وغيرها من األدوات التي تمكن من جمع البيانات ،وتسهم في تعزيز القدرات الوطنية لجمع
ودقيقة.
ٍ
موثوقة
ٍ
بيانات
ٍ
ونشر

 3.1.3وضع إستراتيجيات فعالة ومنسقة
سوف تركز خطة العمل التي يتبناها االتحاد األوروبي على تذكير الدول بمسؤولياتها المزدوجة ،التي تتمثل
في منع ومواجهة العنف ضد النساء والفتيات .يقع على عاتق تلك الدول مسؤولية تنفيذ إستراتيجيات
وقائية ،وأخ��رى لحماية ودع��م ضحايا العنف ،كما تدعو إل��ى أن يكون العمل على جميع المستويات
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سيقوم االتحاد األوروبي بتشجيع سحب التحفظات التي تم إعالنها بشأن
وبخاصة تلك التي تتعارض مع أهداف وأغراض االتفاقية  -ضمن
ٍ
االتفاقية،
جملة أمو ٍر أخرى  -على أساس التفسير الذي أعطي لتلك التحفظات من قبل
لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
(و) سيقوم االتحاد األوروب��ي من خالل الدعم الفني إذا لزم األم��ر ،بتشجيع تقديم تقارير إلى لجنة
االتفاقية في المواعيد المحددة ،ومتابعة تقارير وتوصيات اللجنة.
(ز)

سيواصل االتحاد األوروبي حواره ومشاوراته المنتظمة مع المدافعين عن حقوق المرأة والمنظمات
النسائية.

(ح) سيقوم االتحاد األوروب��ي بحث وتشجيع المدافعين عن حقوق المرأة والمنظمات النسائية على
المشاركة في وضع وتنفيذ وتقييم السياسات العامة في هذا المجال.

بالتزامات محددةٍ لمكافحة العنف والتمييز
ٍ
(ط) سيقوم االتحاد األوروبي بحث الدول األعضاء على التعهد
ضد المرأة ،في إطار آلية االستعراض الدوري الشامل.
إقليمية ودولية.
ٍ
ومناسبة
ٍ
أدوات جديدةٍ
ٍ
(ل) سيقوم االتحاد األوروبي بالحث على تطوير

 3.2.2تدابير إضافية محددة للتصدي للعنف ضد المرأة
إجراءات للتصدي للعنف ضد المرأة ستنفذ من خالل المبادرات التالية:
ٍ
ثمة
(أ) تشجيع استدعاء المقرر الخاص لألمم المتحدة بشأن العنف ضد المرأة في الحاالت التي يكون فيها
نطاق
هذا العنف على
جدا وأن يمر دون عقاب.
واسع ً
ٍ
ٍ
(ب) في الحاالت التي يتم فيها تنفيذ زيارةٌ  ،من خالل التأكد من استمرار متابعة توصيات واستنتاجات
ومالحظات المقرر.
(ج) من خالل دعم التدابير المتخذة لمكافحة اإلفالت من العقاب في قضايا العنف ضد النساء والفتيات،
والسيما من خالل رصد جميع اإلجراءات القانونية المتعلقة بحاالت هذا النوع من العنف.

(د) من خالل دعم نشطاء حقوق المرأة ،والسيدات الالئي يدافعن عن حقوق اإلنسان ،والسيما أولئك
الالئي يواجهن التهديد ،أو كن ضحايا للقمع أو المضايقة.

(هـ) من خالل دعم وتشجيع السياسات والحمالت التي تستهدف زيادة الوعي بالمساواة بين الجنسين،
خاصة حمالت التوعية التي تستهدف زيادة الوعي لدى الرجال
ً
وحمالت مكافحة العنف ضد المرأة،
والشباب.
وخاصة فيما يتعلق
ً
(و) من خالل دعم وتشجيع الحمالت التي تركز على اإلهمال المنهجي للفتيات،
بالتسجيل الرسمي لميالد الفتيات والتعليم
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المبادئ التوجيهية لالتحاد األوروبي بشأن
العنف ضد النساء والفتيات ومكافحة كافة أشكال
التمييز ضدهن...

 3.2أدوات التدخل من قبل االتحاد األوروبي
بدءا من
يجب أن تكون أدوات التدخل مناسبة إلشراك جميع عناصر االتحاد األوروبيً ،
سفارات الدول األعضاء ،ووفود المفوضية األوروبية ،واألمانة العامة لمجلس االتحاد
األوروبي.
سوف يضع االتحاد األوروبي نصب عينيه ضمان أن يعطي االعتبار المناسب للتنسيق
بين وضع هذه المبادئ التوجيهية موضع التنفيذ وغيرها من التوجيهات والمبادئ
اإلرشادية الصادرة عن االتحاد األوروبي والمتعلقة بحقوق اإلنسان ،والسيما تلك
المتصلة بحقوق الطفل والمدافعين عن حقوق اإلنسان.
وفقا لألهداف التنفيذية لالتحاد األوروب��ي بشأن مكافحة العنف ضد المرأة ،فإن
أدوات التدخل الرئيسية ستكون على النحو التالي:
 3.2.1سياسات عامة
يعتزم االتحاد األوروبي إثارة قضية مكافحة العنف ضد النساء والفتيات ،وصور التمييز التي يتولد هذا
العنف من رحمها في عالقاته مع الدول األخرى والمنظمات اإلقليمية ،وسوف تتصل هذه السياسات -
على وجه الخصوص – بمدى اتفاق اإلطار القانوني الوطني مع المعايير وااللتزامات الدولية للدول في
هذا المجال ،كما تتصل بمدى فعالية تنفيذ ومتابعة هذه االلتزامات ،كما يعتزم االتحاد األوروبي التأكد من
تضمين إشارةٍ إلى حقوق المرأة في جميع واليات ممثليه ومبعوثيه.

ويسبق جميع هذه السياسات قيام االتحاد األوروبي باآلتي:
تحديد صور العنف ضد النساء والفتيات ،وتحليل البيانات والمؤشرات ذات الصلة المتعلقة بهن.

(أ)

صراحة وبحكم الواقع على أنها تمييزية ،والتي تولد
ً
(ب) تحديد وجود القوانين والممارسات التي تصنف
مثل هذا العنف.

(ج) تحديد غياب /أو أوجه القصور في السياسات العامة المحددة في التصدي للعنف ضد المرأة.

(د) تحديد االتفاقيات الدولية واإلقليمية بشأن حماية حقوق المرأة ،والتي تم التصديق عليها من قبل
بلد
تحفظات ،وإدراج هذه االتفاقيات في القانون الوطني لكل ٍ
ٍ
الدول المعنية ،بما في ذلك وجود
على حدة.

(هـ) تحديد التوصيات المقدمة لتلك البلدان من قبل اآلليات الدولية واإلقليمية بشأن حقوق المرأة
والعنف ضد المرأة.
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 3.1أهداف تنفيذية:
 3.1.1تعزيــــز المســــاواة بين الجنســين ومكافحـــــة التمييــــز ضـــد المـــرأة
يؤكد االتحاد األوروبي أن العقبات التي تحول دون ممارسة النساء لحقوقهن االجتماعية واالقتصادية
والسياسية تزيد من معدل تعرضهن للعنف ،وفي هذا الصدد ،وبينما يظل الهدف الرئيسي هو منع
خاص في عملها
ٍ
بشكل
مثل هذا العنف ،فإن إستراتيجيات الدول األعضاء واالتحاد األوروبي يجب أن تركز
ٍ
الخارجي على التشريعات والسياسات العامة ،التي تنطوي على التميي ٍز ضد النساء والفتيات ،وعلى
غياب العزيمة في مكافحة التمييز في المجال الخاص والقوالب النمطية بين الجنسين.

 3.1.2جمع البيانات حول العنف ضد المرأة وتطوير مؤشرات رصده
على الرغم من النجاحات التي تحققت في السنوات األخيرة ،فإنه ال تزال الحاجة قائمة للوصول إلى
فضال عن المؤشرات
ونوعية يمكن مقارنتها عن كافة صور العنف ضد النساء والفتيات،
ٍ
كمية
ٍ
بيانات
ٍ
ً
األخرى ذات الصلة؛ ما يمكن الدول من بلورة إجراءاتها وإستراتيجياتها في ضوء المعرفة الكاملة للحقائق
ُ
حيث مجموعات السكان
تباينات كبيرة في نوعية البيانات التي يتم تجميعها ،من
ٌ
أيضا
الواقعية .هناك ً
التي استهدفت ،ونوع العنف الذي يتم رصده .وفي هذا السياق ،يعتزم االتحاد األوروبي وضع األدوات
المؤسسية وغيرها من األدوات التي تمكن من جمع البيانات ،وتسهم في تعزيز القدرات الوطنية لجمع
ودقيقة.
ٍ
موثوقة
ٍ
بيانات
ٍ
ونشر

 3.1.3وضع إستراتيجيات فعالة ومنسقة
سوف تركز خطة العمل التي يتبناها االتحاد األوروبي على تذكير الدول بمسؤولياتها المزدوجة ،التي تتمثل
في منع ومواجهة العنف ضد النساء والفتيات .يقع على عاتق تلك الدول مسؤولية تنفيذ إستراتيجيات
وقائية ،وأخ��رى لحماية ودع��م ضحايا العنف ،كما تدعو إل��ى أن يكون العمل على جميع المستويات
(المحلية والوطنية واإلقليمية والدولية) ،وفي كافة قطاعات المجتمع ،والسيما من قبل رجال السياسة
رصينة
ٍ
مؤسسية
ٍ
آليات
ٍ
والقطاعين العام والخاص والمجتمع المدني ووسائل اإلعالم .يتعين كذلك وضع
على المستوى المحلي واإلقليمي والوطني من أجل ضمان تنفيذ وتنسيق ومتابعة هذه اإلستراتيجيات.

 3.1.4مكافحة إفالت مرتكبي العنف ضد المرأة من العقاب وإنصاف الضحايا
سيؤكد االتحاد األوروبي ضرورة أن تتأكد الدول من تنفيذ العدالة في حاالت العنف ضد النساء والفتيات
مرتكب للعنف ضد النساء والفتيات ،كما يقع
وإيقاع العقوبة بمرتكبيه ،وأال يفلت من قبضة عدالتها أي
ٍ
وبدقة
ٍ
بشكل فوري
خاصة التحقيق في أعمال العنف ضد النساء والفتيات
ٍ
على عاتق ال��دول بصورةٍ
ٍ
ونزاهة ،وأن يؤخذ األمر على محمل الجد ،وأن تتأكد من أن نظام العدالة الجنائية ،والسيما قواعد اإلجراءات
ٍ
واإلثبات يعمل بالطريقة التي من شأنها أن تشجع النساء على تقديم األدل��ة ،وتضمن حمايتهن عند
وخاصة من خالل السماح للضحايا وممثليهم في رفع دعاوى
ً
محاكمة من ارتكبوا في حقهن هذه األعمال،
إيجابية كتدريب عناصر الشرطة،
ٍ
مدنية .تتضمن جهود مكافحة اإلفالت من العقاب ،كذلك اتخاذ تدابير
والمساعدة القانونية ،وتوفير الحماية المناسبة للضحايا والشهود ،وتهيئة الظروف التي ينتفي بتوافرها
ماديا على مرتكبي العنف.
اعتماد الضحايا
ً
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 .1الهدف من المبادئ التوجيهية:
متسقا مع إرادةٍ
ً
يأتي اعتماد االتحاد األوروبي المبادئ التوجيهية الخاصة بالعنف ضد النساء والفتيات
واضحة من قبل االتحاد للتعامل مع قضية حقوق المرأة ،باعتبارها أولوية والتخاذ اإلجراءات
ٍ
سياسية
ٍ
طويلة المدى في هذا الشأن .واالتحاد األوروبي – إذ يركز على قضية العنف ضد النساء والفتيات -فإنه
فعالة ضد واحدةٍ من أكبر انتهاكات حقوق اإلنسان في عالم اليوم.
ٍ
إجراءات
ٍ
سيتخذ
متواصلة ومتعددة األط��راف كان آخر ما أنجز فيها هو الدراسة
ٍ
مكتسبات
ٍ
تستند هذه المبادئ إلى
المتعمقة التي قام بها األمين العام لألمم المتحدة بشأن كافة أشكال العنف ضد المرأة (،)2006
والعمل على مؤشرات العنف التي نفذتها السيدة ياكين إرتوك ،المقرر الخاص لألمم المتحدة حول
العنف ضد المرأة ( ،)2008وقرار األمم المتحدة رقم  143/61بشأن تكثيف الجهود للقضاء على جميع
أشكال وصور العنف ضد المرأة ( ،)2006ثم قرارات مجلس األمن الدولي أرقام 1820 )2000( 1325
( )2008حول المرأة والسالم واألمن ،وكذلك قرار البرلمان األوروبي رقم  2215/2005بشأن وضع المرأة
في النزاعات المسلحة ،ودورهن في جهود إعادة اإلعمار والعملية الديمقراطية في الدول بعد انتهاء
النزاعات ،باإلضافة إلى المواد ذات الصلة ال��واردة باالتفاقيات الخاصة بشأن حماية حقوق اإلنسان،
والقانون اإلنساني الدولي ،وميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية.
كما تهدف هذه المبادئ إلى تشجيع تنفيذ المزيد من المشروعات التي تستهدف النساء والفتيات
بشكل خاص ،والممولة ليس فقط من قبل المبادرة األوروبية للديمقراطية وحقوق اإلنسان ،بل يتم
ٍ
مناسبة داخل االتحاد األوروبي والدول األعضاء.
ٍ
ٍمالية أخرى
ٍ
تمويلها من جانب أي أداة
واضح من جديد لعالمية حقوق اإلنسان.
تأكيد
إن اعتماد هذه المبادئ التوجيهية هو
ٌ
ٌ

 .2تعريف
وألغراض هذه المبادئ التوجيهية ،يستند تعريف العنف ضد المرأة إلى «اإلعالن العالمي
للقضاء على العنف ضد المرأة»:
عنيف ُيرتكب بسبب النوع االجتماعي ،وينجم عنه ،أو يحتمل
ٍ
عمل
«يعني مصطلح [العنف ضد المرأة] أي
ٍ
أن ينجم عنه أذى جسدي أو جنسي أو نفسي أو معاناة تصيب المرأة ،بما في ذلك التهديد بارتكاب مثل
شكل من أشكال اإلكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية ،سواء حدث ذلك في الحياة
ذلك الفعل ،أو أي
ٍ
العامة أو في الحياة الخاصة».

 .3إرشادات تنفيذية:
يؤكد االتحاد األوروبي األهداف الثالثة المتالزمة لمكافحة العنف ضد المرأة ،وهي :منع العنف ،وحماية
ودعم ضحايا العنف ،ومالحقة مرتكبيه.
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